


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 74,900.00              74,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 74,900.00            บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 74,900.00       ราคาต  าสุด 3/7/2563 5448021030
2 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 45,000.00              45,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 45,000.00            บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 45,000.00       ราคาต  าสุด 3/7/2563 631068695
3 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 21,500.00              21,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 21,500.00            บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 21,500.00       ราคาต  าสุด 3/7/2563 631068354
4 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,800.00              10,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 10,800.00            บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 10,800.00       ราคาต  าสุด 8/7/2563 9110241672
5 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,550.00                8,550.00       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 8,550.00              บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 8,550.00        ราคาต  าสุด 8/7/2563 9110241673
6 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,550.00                2,550.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากัด 2,550.00              บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากัด 2,550.00        ราคาต  าสุด 8/7/2563 T6307/10158
7 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 42,988.32              42,988.32     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 42,988.32            บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 42,988.32       ราคาต  าสุด 8/7/2563 1165773847
8 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,200.00                6,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 6,200.00              บ.มาซา แลบ จ ากัด 6,200.00        ราคาต  าสุด 8/7/2563 63070271
9 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 25,020.00              25,020.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 25,020.00            หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 25,020.00       ราคาต  าสุด 8/7/2563 IV6322666
10 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 20,100.00              20,100.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 20,100.00            บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 20,100.00       ราคาต  าสุด 8/7/2563 IVU-63022194
11 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 850.00                  850.00         เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากัด 850.00                บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากัด 850.00           ราคาต  าสุด 8/7/2563 T6307/10080
12 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 13,500.00              13,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 13,500.00            บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 13,500.00       ราคาต  าสุด 8/7/2563 9110242301
13 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 38,339.60              38,339.60     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 38,339.60            องค์การเภสัชกรรม 38,339.60       ราคาต  าสุด 10/7/2563 3010027157
14 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,248.00                9,248.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 9,248.00              บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 9,248.00        ราคาต  าสุด 15/7/2563 63018636
15 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 18,750.00              18,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 18,750.00            บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 18,750.00       ราคาต  าสุด 15/7/2563 631070535
16 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 52,740.00              52,740.00     เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 52,740.00            บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 52,740.00       ราคาต  าสุด 15/7/2563 INV-L-IM\2020070420
17 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,125.00                6,125.00       เฉพาะเจาะจง บ.วทิยาศรม จ ากัด 6,125.00              บ.วทิยาศรม จ ากัด 6,125.00        ราคาต  าสุด 15/7/2563 3-2000980
18 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 74,900.00              74,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 74,900.00            บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 74,900.00       ราคาต  าสุด 15/7/2563 5448024742
19 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,500.00                3,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 3,500.00              หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 3,500.00        ราคาต  าสุด 17/7/2563 IV6323070
20 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,486.00              10,486.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 10,486.00            บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 10,486.00       ราคาต  าสุด 17/7/2563 1165801230
21 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,750.00                2,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด 2,750.00              บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด 2,750.00        ราคาต  าสุด 17/7/2563 200700369
22 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,000.00                7,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จ ากัด 7,000.00              บ.มาสุ จ ากัด 7,000.00        ราคาต  าสุด 17/7/2563 186906
23 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 23,133.40              23,133.40     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 23,133.40            บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 23,133.40       ราคาต  าสุด 17/7/2563 5332023653
24 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 99,843.84              99,843.84     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 99,843.84            บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 99,843.84       ราคาต  าสุด 17/7/2563 1165819249
25 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 49,600.00              49,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 49,600.00            บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 49,600.00       ราคาต  าสุด 17/7/2563 20IN08071372
26 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 103,040.00             103,040.00    เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 103,040.00          บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 103,040.00     ราคาต  าสุด 17/7/2563 631073485
27 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,200.00                9,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 9,200.00              บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 9,200.00        ราคาต  าสุด 17/7/2563 631073047
28 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,000.00                3,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 3,000.00              บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 3,000.00        ราคาต  าสุด 17/7/2563 63019386
29 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 21,600.00              21,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 21,600.00            บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 21,600.00       ราคาต  าสุด 17/7/2563 202128068
30 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,500.00                5,500.00       เฉพาะเจาะจง บ สเจริญเทรดด้ิง จ ากัด 5,500.00              บ สเจริญเทรดด้ิง จ ากัด 5,500.00        ราคาต  าสุด 17/7/2563 20SN19272

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

วนัที ่31 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

วนัที ่31 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 

31 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 86,402.50              86,402.50     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 86,402.50            บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 86,402.50       ราคาต  าสุด 24/7/2563 1165842319
32 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 33,000.00              33,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 33,000.00            บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 33,000.00       ราคาต  าสุด 24/7/2563 INV-L-IM\2020071172
33 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,300.00                3,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 3,300.00              หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 3,300.00        ราคาต  าสุด 24/7/2563 666410
34 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 18,000.00              18,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จ ากัด 18,000.00            บ.ไบโอวาลิส จ ากัด 18,000.00       ราคาต  าสุด 24/7/2563 IV2006146
35 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 11,800.00              11,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.วแีอนด์ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด 11,800.00            บ.วแีอนด์ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด 11,800.00       ราคาต  าสุด 24/7/2563 8200701855
36 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,200.00                3,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 3,200.00              บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 3,200.00        ราคาต  าสุด 24/7/2563 20IN08072261
37 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 83,400.00              83,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 83,400.00            บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากัด 83,400.00       ราคาต  าสุด 24/7/2563 631076819
38 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,992.00                5,992.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,992.00              องค์การเภสัชกรรม 5,992.00        ราคาต  าสุด 24/7/2563 3010027545
39 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 13,268.00              13,268.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 13,268.00            องค์การเภสัชกรรม 13,268.00       ราคาต  าสุด 24/7/2563 3010027504
40 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,087.40                4,087.40       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,087.40              องค์การเภสัชกรรม 4,087.40        ราคาต  าสุด 24/7/2563 3010227671
41 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 1,000.00                1,000.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,000.00              องค์การเภสัชกรรม 1,000.00        ราคาต  าสุด 24/7/2563 3010027651
42 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 19,000.00              19,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 19,000.00            บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 19,000.00       ราคาต  าสุด 3/7/2563 103200601371
43 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 9,500.00                9,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 9,500.00              บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 9,500.00        ราคาต  าสุด 3/7/2563 103200601379
44 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 5,600.00                5,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 5,600.00              บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 5,600.00        ราคาต  าสุด 8/7/2563 8080118083
45 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 15,000.00              15,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 15,000.00            บ.ไทยก๊อส จ ากัด 15,000.00       ราคาต  าสุด 15/7/2563 IV6322290
46 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 44,800.00              44,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชัยโปรดิวส์ จ ากัด 44,800.00            บ.ชัยโปรดิวส์ จ ากัด 44,800.00       ราคาต  าสุด 15/7/2563 0807200911
47 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 12,840.00              12,840.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 12,840.00            บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 12,840.00       ราคาต  าสุด 15/7/2563 5331993374
48 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 21,000.00              21,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 21,000.00            บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 21,000.00       ราคาต  าสุด 15/7/2563 103200700781
49 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 7,200.00                7,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 7,200.00              บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 7,200.00        ราคาต  าสุด 17/7/2563 IV063003000
50 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 10,800.00              10,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีพ.ีเอส ฮอทพิทอล ซัพพลาย จ ากัด 10,800.00            บ.พ.ีพ.ีเอส ฮอทพิทอล ซัพพลาย จ ากัด 10,800.00       ราคาต  าสุด 30/07/2563 631742
51 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 34,454.00              34,454.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 34,454.00            บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 34,454.00       ราคาต  าสุด 30/07/2563 1165754942
52 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 3,390.00                3,390.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 3,390.00              บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 3,390.00        ราคาต  าสุด 30/07/2563 3310282441
53 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 42,265.00              42,265.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,265.00            บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,265.00       ราคาต  าสุด 30/07/2563 1165779503
54 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 13,200.00              13,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด 13,200.00            บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด 13,200.00       ราคาต  าสุด 30/07/2563 20-3254
55 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 29,104.00              29,104.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 29,104.00            บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 29,104.00       ราคาต  าสุด 30/07/2563 53319704
56 วสัดุ วสัดุการแพทย์ที วไป 5,000.00                5,000.00       เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 5,000.00              เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 5,000.00        ราคาต  าสุด 30/07/2563 63174
57 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 51,500.00              51,500.00     เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 51,500.00            ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 51,500.00       ราคาต  าสุด 10/07/2563 630834/00027
58 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5,564.00                5,564.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 5,564.00              บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 5,564.00        ราคาต  าสุด 10/07/2563 5331975115
59 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 11,100.00              11,100.00     เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 11,100.00            บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 11,100.00       ราคาต  าสุด 10/07/2563 6307-0062
60 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 139,264.50             139,264.50    เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 139,264.50          บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 139,264.50     ราคาต  าสุด 10/07/2563 120060666



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

วนัที ่31 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 

61 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10,000.00              10,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซานย์ จ ากัด 10,000.00            บ.โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซานย์ จ ากัด 10,000.00       ราคาต  าสุด 10/07/2563 6306-256
62 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 15,944.00              15,944.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอ๊กนอสติก จ ากัด 15,944.00            บ.ไทยไดแอ๊กนอสติก จ ากัด 15,944.00       ราคาต  าสุด 10/07/2563 6306239
63 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4,630.00                4,630.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 4,630.00              ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 4,630.00        ราคาต  าสุด 10/07/2563 630823/0006
64 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 23,384.00              23,384.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 23,384.00            บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 23,384.00       ราคาต  าสุด 10/07/2563 120070048
65 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 15,864.00              15,864.00     เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์มเมอร์ จ ากัด 15,864.00            บ.เฟร์มเมอร์ จ ากัด 15,864.00       ราคาต  าสุด 10/07/2563 6306-1012
66 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 14,980.00              14,980.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,980.00            บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,980.00       ราคาต  าสุด 10/07/2563 1165834699
67 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 11,984.00              11,984.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 11,984.00            บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 11,984.00       ราคาต  าสุด 31/07/2563 53331795161
68 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 21,805.00              21,805.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 21,805.00            บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 21,805.00       ราคาต  าสุด 31/07/2563 6306-0177
69 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 9,125.00                9,125.00       เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท-์เมท จ ากัด 9,125.00              บ.เด็นท-์เมท จ ากัด 9,125.00        ราคาต  าสุด 31/07/2563 00053466
70 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 4,410.00                4,410.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด 4,410.00              บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด 4,410.00        ราคาต  าสุด 31/07/2563 2002100494
71 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 3,370.50                3,370.50       เฉพาะเจาะจง บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากัด 3,370.50              บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากัด 3,370.50        ราคาต  าสุด 31/07/2563 20050037
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  EBIT ๔ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

- แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.1) 
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หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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